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প্রকাশককর কথা 
সম্মামনত তাওহীদবাদী ভাই ও ববাননরা! িুহতারাি উস্তাদ মিসবাহ আল-বাঙ্গালী 
হামিযাহুল্লাহ’র ‘বাাংলানদশ বসনাবামহনীনত ভারনতর প্রভাব’ নািক গুরুত্বপূর্ণ 
একমি রচনা পুমস্তকা আকানর আপনানদর সমু্মনে মবদযিান। গুরুত্বপূর্ণ এই বলোয় 
বলেক বাাংলানদনশর সািমরক বসক্টনর উগ্র মহন্দুত্ববাদী ভারনতর নানািুেী ষড়যনের 
পদণা উনমামচত কনরনেন। মনিঃসনন্দনহ এই প্রবনে পাঠক ও পামঠকাগর্ মননেনদর 
করর্ীয় সম্পনকণ মদকমননদণশনাও পানবন ইনশাআল্লাহ।   

এই বলোমির উদুণ সাংস্করর্ ইমতপূনবণ ‘োিাআত কাময়দাতুল মেহাদ উপিহানদশ 
শাো’র অমিমসয়াল উদুণ িযাগামেন ‘নাওয়ানয় গাযওয়ানয় মহন্দ’ এর গত বিব্রুয়ামর 
- এমপ্রল ২০২১ ইাংনরমে সাংেযায় “বাাংলানদমশ বিৌে বি মহন্দুস্তামন আের ও 

রুসুে” ( ںیم یشیہلگنب د ین وفج  و روسخ دنہواتس رث  ا ) মশনরানানি প্রকামশত 

হনয়মেল। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই বলোমির িূল বাাংলা সাংস্করর্মি বলেক আিানদর 
কানে বপ্ররর্ কনরনেন, যা এেন পুমস্তকা আকানর আপনানদর সম্মুনে মবদযিান। 
আলহািদুমলল্লাহ েুম্মা আলহািদুমলল্লাহ।  

আি-োস সকল িুসমলি ভাই ও ববাননর েনয এই মরসালাহমি ইনশাআল্লাহ 
উপকারী হনব। সম্মামনত পাঠকনদর কানে মননবদন হল- বলোমি গভীরভানব 
বারবার পড়নবন, এবাং মননের করর্ীয় সম্পনকণ সনচতন হনবন ইনশাআল্লাহ। 
আল্লাহ এই রচনামি কবুল করুন! এর িানয়দা বযাপক করুন! আিীন। 

 

সম্পাদক 
১৬ই রমবউস সানী, ১৪৪৩ মহেমর 
২২নশ ননভম্বর, ২০২১ ইাংনরমে 
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ভমুিকািঃ  

ভারত ও বাাংলানদনশর িনযয বয বকান সম্পকণ –বহাক তা রােননমতক, অর্ণননমতক 
মকাংবা সািমরক– বুঝনত হনল ইমতহাস পযণানলাচনা করনত হনব। কারর্ প্রায় সকল 
বড় বড় ঘিনাগুনলার সূত্র বপেননর অননক ইমতহানসর সানর্ যুক্ত। তাই 
আনলাচনার শুরু করনবা ইমতহাস বর্নক দুমি উদ্ধৃমত এনন।  

প্রর্ি উদ্ধৃমতমি হল প্রাচীন ভারতবনষণর সম্রাি চন্দ্রগুপ্ত বিৌনযণর প্রযান অিাতয 
বকৌমিনলযর, মযমন চানকয নানি সুপমরমচত। তার একমি মশক্ষা হল –  

“ক্ষিতা অেণননর বলাভ ও অনয বদশ মবেনয়র আকাঙ্ক্ষা কেনও িন 
বর্নক িুনে বিল না। সব সীিান্তবতণী রাোনক শত্রু বনল িনন করনব।”  

হাোর বের পর আেও এই িূলনীমতর উপরই ভারত কাে কনর যানে। ভারনতর 
বগানয়ন্দা সাংস্থা “র” আেও অক্ষনর অক্ষনর এই িূলনীমত অনুসরর্ কনর যানে।  

মিতীয় উদ্ধৃমত -  

“ভারত অবশযম্ভাবীভানব তার আমযপতয মবস্তার করনব। ভারত 
িহাসাগরীয় অঞ্চনল ভারত হনব সব রােননমতক ও অর্ণননমতক 
কিণকানের বকন্দ্র। বোি োমতরাষ্ট্রগুনলার সবণনাশ ঘিনব। তারা 
সাাংস্কৃমতকভানব স্বায়ত্তশামসত অঞ্চল মহনসনব র্াকনব, মকন্তু 
রােননমতকভানব স্বাযীন র্াকনব না।” 

এিা মেল ভারনতর স্বাযীনতার অনযতি স্তম্ভ পমেত েওহরলাল বননহরুর বহুল 
প্রচমলত ‘ইমিয়া ডকমিন’, যা এেন বননহরু ডকমিন নানিও পমরমচত। িূলত এর 
উদ্ভব ‘অেে ভারত’-এর যারর্া বর্নকই। এনক এনক কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, মসমকি 
বনপাল, শ্রীলাংকার তামিল িাইগার এবাং ১৯৭১ এর যুদ্ধ এবাং তার পর বর্নক 
বাাংলানদনশ অযামচত হস্তনক্ষনপর িাযযনি ইমিয়া ডকমিন তার স্বরূপ উনমাচন 
করনে সবার সািনন। 
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আিানদর আেনকর আনলাচনা মবনশষভানব শুযুিাত্র সািমরক প্রভানবর িনযয 
সীিাবদ্ধ র্াকনব ইনশাআল্লাহ। যমদও অননক সিনয়ই সিরনীমত এবাং রােনীমত 
এনক অপনরর সীিানা অমতক্রি কনর। 

৭১ এ বাাংলানদশ স্বাযীন হবার আনগই ভারত বাাংলানদশনক বগাপন সাত দিা 
চুমক্তনত আবদ্ধ কনর, যার একমি আিানদর আেনকর আনলাচনার েনয প্রাসমঙ্গক। 
তা হনে – ‘বাাংলানদনশর মনেস্ব বকান সািমরক বামহনী র্াকনত পারনবনা।’  

তাহনল একমি সঙ্গত প্রশ্ন আিানদর সািনন আনস, বয ভারত বাাংলানদনশর 
স্বাযীনতার সহায়তা করনলা বকন তারাই আবার বসই বদশমির বসনাবামহনীর 
বযাপানর এত উমিগ্ন? সারকর্া এই বয - ভারত কেনই চায়মন বাাংলানদনশর একমি 
মনেস্ব প্রমশমক্ষত বসনাবামহনী র্াকুক। শুরু বর্নক মননয় আে পযণন্ত এমিই ভারনতর 
অবস্থান।  

এই ইমতহাসিুকু োনার পনর এবার আিরা বাস্তবতার মদনক তাকানত পামর 
ইনশাআল্লাহ্। 

 

১। বদশ স্বাযীন হবার পনূবণই বসনাবামহনীর মবরুনদ্ধ অবস্থানিঃ  

বয বকান স্বাযীন বদনশর সাবণনভৌিত্ব অক্ষুণ্ন রাোর েনয দরকার হয় তার মনেস্ব 
বসনাবামহনী। মকন্তু বাাংলানদশ স্বাযীন হবার পূনবণই ভারত বাাংলানদশনক ২৫ বের 
বিয়াদী দাসনত্বর চুমক্ত করনত বাযয কনর। যার একমি শতণ মেনলা, বাাংলানদনশর 
বকান মনেস্ব বসনাবামহনী র্াকনত পারনব না। পযারামিমলমশয়া বামহনী র্াকনত 
পারনব যার মকেু হনব অমিসার, মকেু হনব িুমক্তবামহনীর িনযয বর্নক ভারনতর 
পেন্দিত বনতা এবাং মকেু হনব বোদ ভারতীয় বামহনীর অমিসার! সুতরাাং 
ইমতহানসর এই কনয়কমি লাইন আিানদর েনয ভারত বাাংলানদনশর সািমরক 
রসায়ন বুঝার েনয যনর্ষ্ট!  

 

২। োতীয় প্রমতরক্ষা নীমতিালািঃ  

প্রমতমি স্বাযীন বদনশর একমি োতীয় প্রমতরক্ষা নীমতিালা প্রর্য়ন করা হয়। মকন্তু 
বাাংলানদনশর কেনই একমি পূর্ণাঙ্গ প্রমতরক্ষা নীমতিালা মেনলানা। বলা যায় র্াকনত 
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বদয়া হয়মন। উনল্লেয ২০১৮ সানল সরকার বেনল ভুলাননা একমি প্রমতরক্ষা 
নীমতিালা - ২০১৮ েসড়া প্রর্য়ন কনর। এ বযাপানর একসিনয়র োতীয় প্রমতরক্ষা 
নীমতিালা প্রর্য়ননর প্রযান অবিঃ বেনানরল হাসান সারওয়াদণী োনান – 

“ভারত সবসিনয় চাইত তানদর িনিত প্রমতরক্ষা নীমতিালা প্রনয়র্ করনত এবাং এ 
বযাপানর তারা চাপ প্রনয়াগ করত।”   

উনল্লেয, দীঘণ সিয় পযণন্ত বাাংলানদনশর বাৎসমরক সািমরক িহড়ায় [ওয়ার বগইি] 
কমিত শত্রু মহনসনব ভারনতর সীিানার ওপার বদোন হত। যুদ্ধনেলা সািমরক 
বামহনীর ঊর্ধ্ণতন কিণকতণানদর প্রমশক্ষনর্র একমি অমবনেদয অাংশ। এনত তানদর 
যুনদ্ধর িতবাদ (ডকমিন) এবাং বকৌশল বশোননা হয়। যুদ্ধ বেলায় শত্রুর নাি 
প্রকাশ করা হয় না। তনব আন্তেণামতক সীিানন্তর অবস্থান এবাং সািমরক বামহনীর 
সাংেযার (নিাসণ বলনভল) মভমত্তনতই মনযণামরত হয় প্রমতপক্ষ বক।  একমদনক সাগর 
এবাং মতনমদনক ভারনতর অবস্থান এবাং িূলত অনযানয প্রমতনবশীর সানর্ ভারনতর 
অবস্থা সব মিমলনয়ই এই ওয়ার বগইি পমরকিনা করা হয়। এ মবষয় মননয় ভারত 
দীঘণ মদন বর্নক আপমত্ত োমননয় আসনে, বযন বাাংলানদনশর মিমলিামর ডকমিন 
বর্নক ভারতনক কমিত শত্রু মহনসনব না বদোননা হয়।  

২০১২ সানল ভারনতর আপমত্তর বপ্রমক্ষনত এই ডকমিনন পমরবতণন আনা হয় এবাং 
২০১৪ সানলর ওয়ার বগইনি ভারনতর সনঙ্গ বাাংলানদনশর আন্তেণামতক সীিান্তনক 
‘শত্রু’ মবনবচনা করা হয়মন। এ বযাপানর  

The New Indian Express ১০, বিব্রুয়ামর ২০১৪ একমি প্রমতনবদন প্রকাশ 
কনর -  India not ‘Enemy’ in Bangla Wargames1  

 

৩। মিমলিামর একানডমির পামসাং আউি পযানরনড ভারনতর বসনাপ্রযানিঃ 

২০১১ সানল ভারনতর তৎকালীন বসনাবামহনী প্রযান বেনানরল মবেয় কুিার মসাং 
এবাং ২০১৫ সানল বেনানরল দলবীর মসাং প্রযান অমতমর্ মহনসনব বাাংলানদশ 

 
1 https://archive.ph/kv2kw  

 

https://archive.ph/kv2kw
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মিমলিামর একানডমি’নত কযানডিনদর পামসাং আউি পযানরড পমরদশণন ও সালাি 
গ্রহর্ কনরমেনলন। মবএিএ’র এই অনুষ্ঠানন সাযারর্ত বাাংলনদশ প্রযানিেী, 
রাষ্ট্রপমত বা বাাংলানদশ বসনা, বনৌ বা মবিান বামহনীর প্রযানরা সযালুি মননয় 
র্ানকন। অনুষ্ঠানন আিমেত অমতমর্ মহনসনব উপমস্থত র্াকনলও এ পযণন্ত বকাননা 
মবনদশীনক সযালুি গ্রহনর্র সুনযাগ বদয়া হয়মন। বকাননা বদনশর অিুসমলি 
বসনাপ্রযাননর প্রশ্নই ওনঠ না, সরকার বা রাষ্ট্রপ্রযানও এই সম্মান পানমন।  

 

৪। ভারত বাাংলানদশ প্রমতরক্ষা চমুক্তিঃ  

২০১৭ সানল বাাংলানদশ চীন বর্নক ২ মি সাবনিমরন মকনন। এমি ভারত ভানলা 
বচানে বদনেমন। তারা এই ক্রয় প্রমক্রয়া প্রভামবত করার বচষ্টাও কনরমেল। এর 
বপ্রমক্ষনত ভারত বাাংলানদনশর সানর্ প্রমতরক্ষা চুমক্ত কনর। স্বভাবতই এই চুমক্তর 
বযাপানর বকউ বতিন মকেু োননত পানরনা। এ বযাপানর ভারতীয় সাাংবামদক এবাং 
মবনেষক সুবীর বভৌমিনকর িনত – 

“সািমরক বক্ষনত্র আনরা বাড়মত বযাগানযাগ, প্রমশক্ষর্ ইতযামদ-এসব বযাপানর 
দু'বদনশর বসনাবামহনীর িনযয ঘমনষ্ঠ বযাগানযাগ স্থাপন করা বসিা একিা বযাপার। 
দু'নম্বর হনে, ভারত চাইনে বয ভারনতর কাে বর্নক ববমশ পমরিানর্ মবমভন্ন 
অস্ত্রশস্ত্র বকনা বহাক...বতণিানন বাাংলানদনশ ববমশরভাগ অস্ত্র চীন বর্নক বকনন - 
ভারত বসই োয়গানত ঢুকনত চাইনে। আর মতন নম্বর বযিা বসিা হনে, মকেু মকেু 
সোসবাদী তৎপরতার বক্ষনত্র ভমবষযনত প্রনয়ােন হনল বযৌর্ অমভযান বা 
সমম্মমলত অমভযান চালাননা - বসরকি একিা সুনযাগ ততমর করার একিা বযাপার এ 
চুমক্তর িনযয ভারত রােনত চাইনে”, বলমেনলন মি. বভৌমিক।2  

মবনেষকনদর িনত, এই বযৌর্ অমভযান মবষয়মি পমরষ্কার নয়, বকান বপ্রমক্ষনত 
বকান অবস্থায় এই বযৌর্ অমভযান অনুিমত বদয়া হনব, কতদূর অনুিমত র্াকনব, 
কার অযীনন হনব–বকান মকেুই স্পষ্ট নয়। উনল্লেয বয, বাাংলানদনশর মভতনর ঢুনক 
সািমরক অমভযান চালাননা, গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানন ত্রানর্র  নানি বহমলকপ্টানর কনর 
নেরদামর করা এগুনলা বকানিাই ভারনতর নতুন কাে নয়! ভারনতর অতীত 
বরকডণ মবনবচনায় বযৌর্ অমভযান শব্দমি যনর্ষ্ট সনন্দহেনক! 

 
2 https://www.bbc.com/bengali/news-39291351  
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হাইকমিশন সূনত্রর আনরা েবর–প্রমতরক্ষা োনত বয ৫০ বকামি ডলার ভারত ঋর্ 
মদনে, তার পুনরািাই বয ভারত বর্নক আিদামনর িাযযনি েরচ করনত হনব তা 
নয়। চুমক্তর একিা অাংশ (প্রায় ৩৫ শতাাংশ) তৃতীয় বদশ বর্নক সািমরক সরঞ্জাি 
মকনন বাাংলানদশ েরচ করনত পানর। তনব বস বক্ষনত্র বাাংলানদশনক ভারনতর 
অনুিমত মননত হনব।3 

অর্ণাৎ বাাংলানদশ বকার্া বর্নক মক অস্ত্র মকননব কত অস্ত্র মকননব সব মকেু তানদর 
োনা চাই!  

 

৫। মবমডআর হতযাকােিঃ   

২০০১ সানল ভারত বাাংলানদনশর অভযন্তনর পদুয়া এবাং বরৌিামরনত আগ্রাসী 
অমভযান চালায়। এই অমভযানন ভারতীয় বামহনীর বযাপক ক্ষমত হয়। উনল্লেয বয, 
ভারনতর মবএসএি বাাংলানদনশর বডণার গানডণর িত প্রমশমক্ষত নয়। কারর্ 
বাাংলানদনশর বডণারগাডণ (নসই সিনয়র বাাংলানদশ রাইনিলস) পমরচামলত হয় 
বসনাবামহনী িারা এবাং এনদর প্রমশক্ষর্ বসনাবামহনীর িতই। ২০০১ সানলর এই 
ঘিনার প্রমতনশায মননত আওয়ািী সরকানরর সানর্ বযাগসােনশ ভারত ২০০৯ 
সানল মবমডআর সদরদপ্তনর ৫৭ েন আমিণ অমিসারনক হতযা কনর!  

উনল্লেয বয, আগ্রাসী ভারতীয় বামহনীনক বঠমকনয় বদয়া তৎকালীন মবমেমব প্রযান 
বিের বেনানরল িেলুর রহিাননক ভারনতর চানপ এক সরকার পদচুযত কনর, 
আনরক সরকার চাকুমরচুযত কনর।  

 

৬। মবমেমবনক প্রমশক্ষর্ বদনব মবএসএিিঃ 

“সীিান্ত বযবস্থাপনার মবষনয় বাাংলানদনশর সীিান্তরক্ষী বামহনী বডণার গাডণ 
বাাংলানদশনক (মবমেমব) প্রমশক্ষর্ বদনব ভারনতর সীিান্তরক্ষী বামহনী বডণার 
মসমকউমরমি বিাসণ (মবএসএি)। ২০১৪ সানল ভারনত বশষ হওয়া উভয় বদনশর 
সীিান্তরক্ষী বামহনীর শীষণ কিণকতণানদর এক সনম্মলনন এই মসদ্ধান্ত হনয়নে।  

 
3 https://archive.ph/qcjI4  

https://archive.ph/qcjI4
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রােযানীর মপলোনায় মননের দপ্তনর িঙ্গলবার সাাংবামদক সনম্মলন কনর মবমেমবর 
িহাপমরচালক (মডমে) বিের বেনানরল আমেে আহনিদ বনলন, মবমেমবনক 
সীিান্ত বযবস্থাপনা মননয় প্রমশক্ষর্ বদয়ার প্রস্তাব কনরমেল মবএসএি। মবমেমব 
বসমিনত সম্মত হনয়নে4। 

 

৭। বাাংলানদনশর কিযানিা বামহনীর প্রমশক্ষর্ মসনলবাস চমুর কনরনে ভারতিঃ 

বাাংলানদশ বসনাবামহমনর পযারা কিানিা বামহনীর প্রযান অবিঃ বলিঃ কননণল 
িুস্তামিেুর রহিান োনান, উদ্ভাস চাকিা নািক এক েুমনয়র অমিসার ভারনতর 
প্রনরাচনায় বাাংলানদনশর কিানিা বামহনীর প্রমশক্ষর্ দস্তানবে চুমর কনর ভারনত 
পামলনয় যায়। ভারনতর বসনাবামহনী তানক ভারনতর পযারা এসএি এর কননণল 
িযণাদা এবাং উপনদষ্টার বলাভ বদমেনয় এই কাে কমরনয় বনয়। 

 

৮। িাংলা বপানিণ ভারতীয় বনৌবামহনীর োহােিঃ 

সাাংবামদক, বলেক, কলামিস্ট, মবনেষক বাাংলানদশ বসনাবামহনীর ১ি বযানচর 
অমিসার কযানপ্টন অবিঃ শহীদ োন োনানেন, ভারনতর প্রযানিেী ননরন্দ্র বিামদর 
সিরকানল িাংলা বন্দনর ভারনতর ২ মি যুদ্ধ োহাে অবস্থান করনে। বকান একমি 
বদনশর যুদ্ধোহাে এভানব আনরকমি বদনশ বকান সিরসূচী বযমতত প্রনবশ করনত 
পানরনা। আর মবনশষ বকান সিরসূচী বা প্রমশক্ষনর্র অাংশ মহনসনব আসনলও 
তানদর সকল কিণকাে, অনুশীলন, িহড়া সিরসূমচ অনুযায়ী হনয় র্ানক। মকন্তু 
এভানব বকান সিরসূচী োড়া ভারনতর দুমি যুদ্ধোহানের বাাংলানদনশর অভযন্তনর 
অবস্থাননর বযাপানর কযানপ্টন অবিঃ শহীদ োন োনানেন – 

“িূলত এভানব তারা বাাংলানদশ মবনশষভানব এর নদীপর্, স্ট্রানিমেক পনয়ন্টস, 
অযাডভানন্টে পনয়ন্টস, বেমি/ঘাি, বডপ্লয়নিন্ট এগুনলা বরমক করনে। এসকল 
মকেুই বকান স্বাযীন রানষ্ট্রর বগাপন সািমরক তর্য যা আে ভারনতর হানত চনল 
যানে।”  

 
4 https://archive.ph/vdB2I  
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পমরমশষ্টিঃ 

এোনন শুযুিাত্র হানত বগানা কনয়কমি উনল্লেনযাগয ঘিনা মননয় আসা হনয়নে। এর 
বাইনর ভারনতর আগ্রাসন এবাং বসনাবামহনীর অভযন্তনর মবশৃঙ্খলা সৃমষ্ট করার 
বযাপানর ভারনতর আনরা অসাংেয ঘিনা পদণার আড়ানলই রনয় যায়। বস্তুত ভারনতর 
একান্ত দাস হামসনার সহায়তার িাযযনি বাাংলানদনশ ভারতীয় আগ্রাসন বতণিানন 
এক ভয়ঙ্কর নতুন পযণানয় প্রনবশ কনরনে। বদনশর অর্ণনীমত, মিমডয়া, প্রশাসনন 
ইমতিনযয শক্তভানব মহন্দুস্তানী কবো প্রমতমষ্ঠত হনয় বগনে। পাশাপামশ মবমভন্ন 
সািমরক বামহনীর বনতানদরনক নারী, অর্ণ এবাং পনদর বলাভ বদমেনয় মকনন বনয়া 
হনয়নে আনগই। বোদ বসনাবামহনী প্রযান হল ভারনতর একমনষ্ঠ এক দাস। তনব 
ভারনতর আশঙ্কা বসনাবামহনীর িযযি র যাাংনকর অমিসার এবাং সাযারর্ তসমনকরা 
এেননা তানদর আমযপনতযর পনর্ বাাঁযা হনয় দাাঁড়ানত পানর। ১৯৭৫ সানল এরাই 
ভারনতর একান্ত দাস িুমেবনক হতযা কনর, ভারনতর পাশার দান উনে মদনয়মেল। 
এেনযই ভারত নানা বকৌশনল প্রশাসননর িনতা বাাংলানদনশর সািমরক বামহনীনকও 
সম্পূর্ণভানব মননের কবোয় মননয় আসার বচষ্টা করনে।    

 


